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چکیده
کنترل تقاطعها و نحوه ساماندهی آنها یکی از مباحث بسییار مهیم مهندسیی ترافییک بشیمار میآیید.
بهمنظور هدایت هرچه بهتر ترافیک در تقاطعهیا میتیوان از تابلوهیا و چراغهیای راهنمیایی و راننیدگی
استفاده کرد .تقاطعها در شبکه معابر شهری اهمیت فراوان و ویژهای دارند .بیر اسیا نتیای ماا عیه و
تحقیقات انجامشده بهطور متوسط  ۳۵تا  ۴۰درصد از افزایش زمان سفر در مرکز شهرها ناشیی از تیخ یر
بهوجودآمده در تقاطعها است .با توجه بیشتر به وضعیت چراغهای فرمانیدهی کیامالم مشیهود اسیت کیه
اضافه شدن یک فاز حرکتی به فازهای حرکتی چراغ فرماندهی چه مقدار میتواند باعث افیزایش زمیان
سفر ،پسزدگی ترافیک در محل تقاطع ،افزایش سو ت ،استهالک وسایل نقلیه ،افزایش تراکم ترافییک
پشت چراغ فرماندهی ،کاهش شدتجریان وسایل نقلیه و از همه مهمتر افزایش زمیان تیخ یر قابلتوجیه
برای وسایل نقلیه شود؛ اما استفاده از زمانبندی چراغ فرماندهی بهصورت زود آزادشونده یا بهصورت دیر
آزادشونده در همان فاز چراغ راهنمایی ،از ایجاد فیاز اضیافه بیرای چیراغ فرمانیدهی جلیوگیری کیرده و
میتواند حرکتهای وسایل نقلیه در همان فاز موجود را روان کند؛ بهاصاالح از فیاز سیبز ایجادشیده در
مسیر ،حداکثر استفاده را کنیم.
واژههای کلیدی :دیر آزادشونده ،زود آزادکننده ،چراغ فرماندهی ،زمانبندی ،شبیهسازی.
 scuts1378@yahoo.com

سال ششم | شماره بیست و یکم | تابستان 1398

 -1مقدمه
جابجایی انسان ،حیوان و کاال از نقاهای به نقاۀ دیگر ،از نیازهای طبیعی و او یه در جوامع بشری است.
این جابجایی موجب پیدایش پدیدهای موسوم به ترافیک میشود و اثرات آن در جامعه بهصورت مختلف،
مانند تراکم ،تخ یر درحرکت ،آ ودگیهای مختلف شنیداری و زیستمحیای و درصد زیاد تصادفات بروز
میکند .این مشکالت همگام با پیشرفت تکنو وژی ابعاد وسیعتری به ود گرفتهاند؛ بهطوریکه تعداد
سفرها نیز افزایش مییابد؛ درنتیجه سبب افزایش زمان سفرهای درونشهری ،تخ یرهای طوالنی پشت
چراغهای فرماندهی و مشکالتی از این قبیل میشود که این مشکالت نیز سبب ایجاد تنش روحی و
روانی و همچنین صرف وقت و انرژی زیاد میشوند.
شبکه حملونقل شهری از دو بخش معابر و تقاطعها تشکیل میشود .با توجه به اینکه تقاطعها
بهعنوان گرههای شبکه حملونقل شهری ،بیشترین تخ یر را به وسایل نقلیه تحمیل میکنند ،یکی از
مهمترین روشها برای گشودن گره کور ترافیک در شهرها بهینهسازی و اصالح و ساماندهی چراغهای
فرماندهی تقاطعها و استفاده از روشهای نوین در کنترل ترافیک است .در تقاطعهای همساح آنچه
بیش از هر چیز میتواند به بهینهسازی جریان ترافیک بینجامد ،روشهای کنترل و نظارت بر جریان
ترافیک است .بهطور معمول نظارت و کنترل با چراغ راهنمایی انجام میشود؛ ذا طراحی مناسب
چراغهای راهنمای اهمیت اصی دارد.
فواید وجود چراغ راهنمایی و تجهیزات ترافیکی در محل تقاطعات به شرح زیر است:
 برقراری حرکت منظم ترافیک؛
 افزایش ظرفیت تقاطع؛
 افزایش ایمنی و جلوگیری از تصادفات ،بهویژه تصادفات با زاویه قائم؛
 قاع موقت جریان ترافیک در مسیرهای مدنظر و در زمانهای اص؛
 ایجاد جریان عبور و بدون توقف برای ودروهای امدادی.
همچنین نبودن چراغ فرماندهی در تقاطع میتواند عالوه بر دست نیافتن به پارامترهای فوقا ذکر،
مشکالتی همچون مشکالت زیر به ترافیک شهر تحمیل میکند:
 ایجاد تخ یرهای طوالنی؛
 ایجاد گره و تدا ل ترافیکی؛
 کاهش ایمنی و افزایش تصادفات در محل تقاطع؛
 ایجاد تنشها و درگیریهای فیزیکی و روحیروانی در شهروندان.
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افزایش تراکم ترافیک در مناطق شهری مشکلی جدی است بیا تیخثیراتی زییاد بیر اقتصیاد ،رفتیار
مسافران و کاربری زمین .اسچرانک و وماکس در سال  1997میالدی هزینه تراکم ترافیک را در پنجیاه
شهر دنیا بیش از  ۵۳بیلیون دالر تخمین زدند که 9۰درصد از این هزینهها مربوط به تخ یرهای ایجادشده
در شبکه معابر صوصام تقاطعها است (.)kakgt,2000

تقاطعها اصلیترین و اساسیترین بخش از شبکه حملونقل شیهری هسیتند و مشیکالتی از قبییل
تراکم ،تخ یر ،افزایش زمان سفر ،کاهش ایمنی تردد و  ...را تجربه میکنند؛ درنتیجه تقاطعهیا در شیبکه
معابر شهری اهمیت ویژهای دارند .بر اسا

نتای ماا عهشده در پیشینه تحقیق ،بهطور متوسط  ۳۰تا ۴۰

درصد افزایشِ زمان سفر در مرکز شهرها ناشی از تخ یر بهوجودآمده در تقاطعهیا اسیت (هفتهنامیه پییام
شهر.)1۳88 ،
تقاطعهای چراغدار نقاط کنترلکنندۀ جریان ترافیکی در ساح شبکه معابر هستند که مقدار تیخ یر
در آنها ،معیار اندازهگیری مناسبی برای بیان صوصیات عملکردی تقاطعهای چراغدار اسیت .تیخ یر در
حا ت کلی عبارت است از زمان اضافی الزم برای گذر از مسافتی که در طول آن ،عاملی از حرکت جریان
ممانعت میکند؛ ذا یکی از عوامل بسییار مهیم در شیکلگیری جریانهیای متقیاطع ،وجیود چراغهیای
راهنمایی و رانندگی در تقاطعات است (.)martin,2003
روش تحقیق در این مقا ه جمعآوری حجم جریان (تعداد وسایل نقلیه) با آمیاربرداری ترافییک در محیل
تقاطع در دو ساعت اوج ترافیک ظهر (از ساعت  12تا ساعت  )1۴و دو ساعت اوج بعیدازظهر (از سیاعت
 18تا ساعت  )2۰است؛ پسازآن آمارهای احجیام ترافییک برداشتشیده در نرمافیزار تخصصییترافیکی
 AIMSUNوارد شد .پس از شبیهسازی و کا یبره کردن وضع موجود ،گزینهها بررسی و تحلیل شیدند.
در این مقا ه این روش و موارد استفاده از آن بررسی میشود و با اندازهگیری پارامترهای ترافییک ،ماننید
تخ یر ،تراکم و توقف در تقاطع شهید آوینی اثرات آن تحلیل و ارزیابی شید .پارامترهیای فیوق مهمتیرین
پارامترهای تخثیر زمانبندی چراغهای فرماندهی بر روی ترافیک شهری هستند که با استفاده از نرمافیزار
شبیهساز تخصصیترافیکی  AIMSUNتحلیل و بررسی شدهاند:
 -1میزان زمان تخ یرDelay Time )Sec/Km( :؛
 -2چگا ی وسایل نقلیه پشت چراغ فرماندهیDensity )Veh/Km( :؛
 -۳مصرف سو تFuel )Li( :؛
 -۴میانگین سرعتSpeed )Km/H( :؛
 -۵زمان سفرTravel Time )Sec/Km( :؛
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 -2تاریخچه چراغهای راهنمایی و رانندگی
چراغهای راهنمایی و رانندگی در سال  1868میالدی پیش از ا تراع اتومبییل و در زمیانی کیه ترافییک
شامل چارپایان ،واگنها ،کا سکهها و عابران پیاده میشد ،طراحی و در ندن نصب شد .مهند
نایت در انگلستان این چراغ را طراحی کرد و سا ت که از دو فانو

جی پیی

گازی قرمز به معنای توقیف و سیبز

به معنای عبور با احتیاط تشکیل میشد .متخسفانه یک سال بعد این چراغ منفجر شید و افسیر پلیسیی را
بهشدت مجروح کرد .بعدازاین حادثه استفاده از چراغ راهنمایی و رانندگی کالم ممنوع شید؛ امیا بعیدها بیا
ا تراع اتومبیل و در شهر دیترویت آمریکا به همت یک مخمور پلیس ،چراغ راهنمایی و رانندگی به شیکل
امروزی طراحی و سا ته شد و در محل تقاطعیات نصیب گردیید .بیا آزمیایش موفقییتآمیز ایین چیراغ
فرماندهی ،در کمتر از یک سال پانزده تقاطع شهر دیترویت مجهز به این چراغها شدند .امروزه چراغهای
راهنمایی بهعنوان ابزار اصلی کنترل و میدیریت ترافییک در محیل تقیاطع اسیت .در اییران هیم او یین
چراغهای راهنمایی و رانندگی در سالهای دهه سی در تقاطعهای سپه (امام مینی) ،و یعصر ،پیل امییر
بهادر ،باغ ملی ،دروازه شمیران ،گمرک و امیدیه نصب شد؛ اما قبیل از نصیب ایین چیراغهیا ،چراغهیای
راهنمایی بهصورت کو هپشتی بودند و دارای دو چراغ قرمز و سبز و کلیدی بر روی سینه در سیمت چی
بودند که با فشار بر روی آن دکمهها ،رنگها تغییر پیدا میکرد .در سالهای ا یر انواع جدیید چراغهیای
فرماندهی با سیستمهای نوین طراحی شده و هماکنون در تقاطعها نصب شده و فعال هستند.
 -3روش انجام پژوهش
در این پژوهش تقاطعی بهعنوان نمونه (شهید آوینی) پس از جمعبندی و نتیجهگیری انتخاب شده و
بررسی و کارشناسی میدانی شد .این تقاطع در ساعات مختلف روز دارای مشکالت اص پسزدگی
ترافیکی حاصل از زمانبندی چراغ فرماندهی موجود ،صوصام در ساعات اوج ترافیک بود .در بازدیدهای
میدانی انجامشده نکات ذیل تحلیل و بررسی شد :تعداد اوط معابر منتهی به تقاطع؛ یکطرفه یا
دوطرفه بودن این معابر؛ وضعیت پارکینگ حاشیهای کنار یابان؛ مشخصات هندسی تقاطع؛ فازبندی و
زمانبندی چراغ فرماندهی موجود؛ وضعیت حرکت وسایل نقلیه در محل تقاطع؛ تعداد اوط عبوری
محل تقاطع قبل از توقف پشت چراغ فرماندهی؛ وضعیت ایستادن وسایل نقلیه در کنار هم در زمان توقف
پشت چراغ فرماندهی؛ سرعت وسایل نقلیه قبل از رسیدن به تقاطع؛ میانگین سرعت وسایل نقلیه پس از
عبور از چراغ فرماندهی؛ آماربرداری از احجام ترافیکی وسایل نقلیه در محل تقاطع.
آمارگیری در دو روز نرمال هفته (یکشنبه و دوشنبه) در ساعت اوج ظهر ( 12تا  )1۴و اوج بعیدازظهر (18
تا  )2۰با توجه به وضعیت ترافیک در ایام زمستان برای چهار طرف تقاطع شمارش شید .پیس از تحلییل
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احجام ترافیکیی برداشتشیده در دو روز متیوا ی سیاعت اوج ظهیر نسیبت بیه اوج بعیدازظهر ،وضیعیت
بحرانیتری (حجم ترافیکی بیشتری) داشت .با توجه به این نکته ،میانگین احجام ترافیکی دو ساعت اوج
ظهر ( 12تا  )1۴بهمنظور انجام شبیهسیازی بیا نرمافیزار  AIMSUNانتخیاب شید .پیس از جمیعآوری
اطالعات ،تقاطع شهید آوینی در نرمافزار شبیهساز تخصصیترافیکی  AIMSUNسا ته و ترسیم شید و
دیتاها و آمار مربوطه به محیط نرمافزار مذکور داده شد .پس از مقایسه شبیهسازی وضعیت ترافیک تقاطع
مذکور و مقایسه پارامترهای آن با پارامترهای وضع موجود و کا یبره کردن شبیهسیازی نرمافیزار ،مییزان
صحت آن به مقدار زیادی تخیید شد.


فازبندی چراغهای فرماندهی:

قبل از وارد شدن به جزییات مقا ه ،توضیح مختصری در صوص فازبندی چراغ فرماندهی ،چراغهای دو
فاز ،سه فاز ،زود قاعکننده ،دیر آزادکننده ،توأمان زود قاعکننده /دیر آزادکننده ارائه میشود:
فاز عبارت است از حاالت متوا ی که بهوسیله چراغ راهنمایی به یک یا چند جرییان ترافییک در هیر دور،
بهصورت یکنوا ت و مشخص اعمال شود .ترتیب و تعداد فازهای هر چراغ راهنمایی بسیتگی بیه تعیداد
مسیرهای تقاطع و نسبت گردشبهچ وسیایل نقلییه از مسییرهای مختلیف دارد .در طیرح چیراغهیای
راهنمایی میکوشند تا آنجا که مقدوراست تعداد فازها افزایش پیدا نکند.
در تقاطعهای ساده نظیر چهارراههای معمو ی که گردشبهچ وسایل نقلییه نسیبتام کیم (کمتیر از
شصت وسیله نقلیه در ساعت) است ،معموالم دو فاز کافی است و وسایل نقلیهای که می واهند به سیمت
چ گردش کنند در شرایط عادی میتوانند در فاصله زمانی بین دو سبز یا در فواصل عبور وسایل نقلییه
مقابل عبور کنند .اگر تعداد وسایل نقلیه گردنده به چ آنقدر زیاد باشید کیه امکیان عبیور و گیردش از
طریق عادی میسر نباشد برحسب نیاز و موقعیت میتوان یکی از روشهای زود قاعکننده ،دیر آزادکننده،
توأمان زود قاعکننده /دیر آزادکننده استفاده کرد یا فاز مخصوصی برای گردشبهچ ا تصاص داد.
 روش زود قاعکننده :اگر تعداد وسایل نقلیه گردنده به چ نسبتام زیاد باشد میتوان زمان سبز
مسیر مقابل را چند ثانیه زودتر قاع کرد و به این وسایل فرصت داد که از تقاطع عبور کنند .در این روش
اگر نخواهند همزمان با گردشبهچ در یک مسیر ،حرکت دیگر وسایل نقلییه از آن مسییر بیه راسیت و
مستقیم ادامه یابد ،باید ط ویژهای برای گردشبهچ در نظر گیرند.
 روش دیر آزادکننده :در این روش زمان سبز فازی که گردش وسایل نقلیه به سمت چ بایید
در آن فاز انجام شود ،برای وسایل نقلیه مقابل چند ثانیه دیرتیر شیروع میشیود .بیهاینترتیب در ابتیدای
شروع زمان سبز هر فاز ،ابتدا به وسایل نقلیهای که می واهند به سمت چ گیردش کننید اجیازه عبیور
میدهند؛ سپس عبور آنها را متوقف کرده و به ترافیک مقابلشان اجازه عبور میدهند.
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 روش توأمان (زود قاعکننده /دیر آزادکننده) :درزمانی که یکی از روشهای دیر آزادکننیده ییا
زود قاعکننده برای گردشبهچ وسایل نقلیه استفاده میشیود ،معمیوالم فرصیتی جیز زمیان ا تصیاص
دادهشده به آنها داده نمیشود؛ همین گاهی باعث تخ یر زیاد برای آنها میشود .برای حل این مشیکل
گاهی هیر دو روش زود قاعکننیده و دییر آزادکننیده را توأمیان بکیار میبرنید .بدینصیورت کیه بیرای
گردشبهچ این وسایل در هر فاز چند ثانیه از ابتدای زمان سبز و چند ثانیه از انتهای ایین زمیان را بیه
آنها ا تصاص میدهند و حرکت وسایل نقلیه را از مسیر مقابل در این دو زمان متوقف میکنند (سعیدی
نژاد.)1۳9۳ ،
در همین راستا بهمنظور ساماندهی وضعیت چراغ فرماندهی تقاطع ،سه سناریو شیامل سیناریوهای
زیر تحلیل و بررسی شد و در پایان نتای حاصل از شبیهسازی تقاطع مذکور استخراج و با یکدیگر مقایسه
شد؛ سپس میزان بهبود اثربخشی تفاوت زمانبندی و فازبندیهای شرح ذیل با یکدیگر تحلیل و بررسیی
شد .نتیجه تحلیلها بهصورت جداول و نمودارها ارائه شده است.
 زمانبندی و فازبندی چراغ فرماندهی دیر آزادکننده؛
 زمانبندی و فازبندی چراغ فرماندهی دیر آزادکننده – زود آزادکننده (توأمان زود قاعکننده /دیر
آزادکننده)؛
 زمانبندی و فازبندی چراغ فرماندهی چهارزمانه.
 -4برداشت میدانی و آمارگیری حجم تردد وسایل نقلیه
آمارگیری احجام تردد وسایل نقلیه در محل تقاطع شهید آوینی (پل شهیدان ده بزرگی) در تاریخهای
18آذر 97روز یکشنبه و 19آذر 97روز دوشنبه ،در ساعتهای اوج ترافیک (اوج ظهر  12تا  1۴و اوج
بعدازظهر  18تا  )2۰انجام شد .با توجه به بازدیدهای میدانی بهعملآمده وضعیت تقاطع مذکور و شبکه
معابر اطراف آن به شرح زیر است:
 مسیر یابان برنگار (ضلع غربی) بهصورت دوطرفه دارای سه ط عبور؛
 مسیر یابان برنگار (ضلع شرقی) بهصورت دوطرفه در ضلع جنوبی دارای دو ط عبور و در
ضلع شما ی دارای سه ط عبور؛
 مسیر یابان شهید آوینی (جنوب) بهصورت دوطرفه دارای دو ط عبور (برای طرفین)؛
 مسیر یابان شهید آوینی (شمال) (پل شهیدان ده بزرگی) بهصورت دوطرفه دارای دو ط
عبور (برای طرفین).
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 گفتنی است با توجه به فرهنگ ترافیک حاکم بر رانندگی مشاهده میشود در معابر ورودی به
تقاطاعهای چراغ فرماندهی ،در بیشتر حاالت ،وسایل نقلیه بهصورت یک الین اضافه در کنار هم قرار
میگیرند؛ مثالم اوط عبوری از یک الین به دو الین یا از سه الین به چهار الین افزایش مییابد.
چراغ فرماندهی تقاطع مذکور برای وضع موجود بهصورت پری تایم ( )pretimeو سهزمانه (۳
فاز) است.
اطالعات احجام عبوری از تقاطع ،احجام ترافیکی گردشبهچ ها ،طول صف وسایل نقلیۀ پشت
چراغ فرماندهی مقاطع عرضی معبر ،تعداد اوط عبوری ،زمانبندی چراغ فرماندهی (بر اسا
فازبندی چراغ فرماندهی و مسیر حرکت وسایل نقلیه بر اسا

ثانیه)،

فاز چراغ راهنمایی و دیگر اطالعات الزم

از این قبیل ،برداشت شد و در محیط نرمافزار شبیهساز  AIMSUNوارد شد.
 -5مقایسه مدل شبیهسازی نرمافزار با وضع موجود (کالیبره کردن نرمافزار)
یکی از مراحل مهم شبیهسازی با نرمافزار  ،AIMSUNمقایسه مدل شبیهسازیشده بهوسیله نرمافزار با
شرایط وضع موجود است .برای آنکه اطمینان حاصل شود مدل شبیهسازیشده به وبی قادر است
عملکرد ترافیکی پروژه را شبیهسازی کند باید مدل شبیهسازیشده کا یبره شود .کا یبره کردن نرمافزار
درواقع تنظیم مدل بهگونهای است که نتای شبیهسازی مشاهدهشده بر روی صفحه مانیتور کامپیوتر به
نتای مشاهدهشده در آمارگیری و برداشت میدانی تقاطع نزدیک باشد .شا ص در نظر گرفتهشده برای
انجام این مقایسه مدتزمان تخلیه ترافیک احجام وسایل نقلیه از تقاطع برای هر چهار طرف از محل
تقاطع است .بدینصورت که با توجه به احجام ترافیکی ورودی به تقاطع در برداشت میدانی ،مدتزمان
تخلیه احجام ترافیکی هر مسیر با استفاده از کرنومتر اندازهگیری میشود و پس از برداشت آن در چند
مقاع از زمان آمارگیری ،برداشتهای مذکور با زمان تخلیه احجام ترافیکی مدلسازی شده در نرمافزار
 AIMSUNمقایسه میشود.
 -6ارائه سناریوهای (گزینههای) مختلف برای ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطع
بهمنظور بررسی و ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی (پل شهیدان ده بزرگی) سه سناریوی
مختلف به شرح زیر در نظر گرفته شده و تحلیل و بررسی شدند:

 سناریو  :1زمانبندی و فازبندی چراغ فرماندهی دیر قاعکننده برای مسیر یابان برنگاروضع موجود :زمانبندی و فازبندی چراغ فرماندهی سهزمانه:

(شرق)؛
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-

سناریو  :2زمانبندی و فازبندی چراغ فرماندهی دیر قاعکننده و زود آزادکننده برای مسیر

یابان برنگار (شرق) و یابان برنگار (غرب) (روش توأمان)؛

-

سناریو  :۳زمانبندی و فازبندی چراغ فرماندهی چهارزمانه.

 باید افزود بهمنظور تصریح و تسهیل توضیح جهات جغرافیایی مسیرهای حرکتی مشروح در
مقا ه ،معابر طرفین تقاطع به شرح زیر کد گذاری شدهاند (بر اسا

-

حرکت عقربههای ساعت):

یابان شهید آوینی شمال (پل شهیدان ده بزرگی) :کد 1؛
یابان برنگار شرق :کد 2؛
یابان شهید آوینی جنوب :کد ۳؛
یابان برنگار غرب :کد .۴

توضیح زمانبندی چراغ فرماندهی وضع موجود :برای وضع موجود وضعیت زمانبندی به شرح زیر
است:
 فاز  :1پل شهیدان ده بزرگی و یابان شهید آوینی با مسیرهای شمال به جنوب (کدهای  1به
 )۳و جنوب به شمال ( ۳به  )1و حرکتهای گردشبهچ آن (کدهای  1به  2و  )۴کالم در یک فاز و به
مدتزمان سبز  22ثانیه انجام میشود.
 فاز  :2یابان برنگار -شرق (کد  )2با تمامی جهتهای حرکتی آزاد (کدهای  2به  1و  ۳و
 )۴با مدتزمان سبز  29ثانیه.

-

فاز  :۳یابان برنگار -غرب (کد  )۴با تمامی جهتهای حرکتی آزاد (کدهای  ۴به  1،۳و )2

به مدتزمان سبز  ۳۰ثانیه.
سیکل کل زمانبندی انجامشده برای وضع موجود با احتساب چراغ زرد به مدتزمان کل  9۰ثانیه است.
جدول  :1زمانبندی پیشنهادی وضعیت موجود

48

زمان به ثانیه

جهت

تقاطع
پل شهیدان ده بزرگی
با
بلوار شهید آوینی
(موجود سهزمانه)

۳۰

یابان برنگار غرب به تقاطع

29

یابان برنگار شرق به تقاطع

22

بلوار شهید آوینی و پل ده بزرگی به تقاطع

۳

زرد

مجموع

9۰

سیکل کل
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توضیح سناریو شماره  :1در این مدل وضعیت زمانبندی چراغ فرماندهی به شرح زیر است.
 فاز  :1پل شهیدان ده بزرگی و یابان شهید آوینی با مسیرهای شمال به جنوب (کدهای  1به
 )۳و جنوب به شمال ( ۳به  )1و حرکتهای گردشبهچ آن (کدهای  1به  2و  ۳به  )۴در یک فاز و به
مدتزمان سبز  ۳2ثانیه انجام میشود.
 فاز  :2دیر قاعکننده برای مسیر یابان برنگار (کد  )2و چ گردهای یابان برنگار کید ۴
و کد  2به تقاطع ،با تمامی جهتهای حرکتی آزاد (کدهای  2به  ۳ ،1و  )۴به مدتزمان سبز  ۳1ثانییه و
 21ثانیه.
 فاز  :۳یابان برنگار -غرب (کد  )۴با تمامی جهتهای حرکتی آزاد (کیدهای  ۴بیه )۳ ،1،2
بهصورت زود آزادشونده به مدتزمان سبز  ۳۴ثانیه.
جدول  :2زمانبندی پیشنهادی برای سناریو شماره 1

تقاطع
پل شهیدان ده بزرگی
با بلوار شهید آوینی
(سهزمانه)
دیر آزادشونده 1
Signal groups 1
مجموع

زمان به ثانیه

جهت

۳2

بلوار شهید آوینی و پل ده بزرگی به تقاطع

۳1

کل یابان برنگار شرق به تقاطع

21

چ گردهای یابان برنگار غرب و شرق به تقاطع

۳۴

کل یابان برنگار غرب به تقاطع

۳

زرد

9۰

سیکل کل

توضیح سناریو شماره  :2در این محل وضعیت زمانبندی چراغ فرماندهی به شرح زیر است.
 فاز ( :1کد  1به  )۳و (کد  ۳به  )1و حرکتهای گردشبهچ آن با (کد  1به  2و  ۳بیه  )۴در
یک فاز و به مدتزمان سبز  ۳2ثانیه انجام میشود.
 فاز ( :2کد  )2با تمامی جهتهای حرکتیی بیه میدتزمان سیبز  28ثانییه و چی گرد (کید )2
بهصورت دیر قاعکننده به مدتزمان  1۰ثانیه.
 فاز  :۳چ گرد (کد  )۴با مسیر حرکت غرب به شمال (کد  ۴به  )1بهصورت زود آزادشونده بیه
مدتزمان سبز  ۳7ثانیه و (کد  )۴با تمامی جهتهای حرکتی به مدتزمان سبز  21ثانیه.
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 توضیح اینکه چنانچه مشاهده میشود در فاز  2چراغ فرماندهی از چنید جهیت مسییر حرکیت
شرق ( 2به  )۴ ،۳ ،1در ثانیههای همزمان با مسیر حرکت ( ۴به  )1اجازه عبور از تقاطع داده میشود کیه
بهترین نوع استفادۀ بهینه از زمان برای چراغ فرماندهی است.
 یادآوری میشود با توجه به همجواری تقاطع شهید آوینی با مسیر کنارگیذر یابیان برنگیار،
میتوان زمان سبز مسیر حرکت شرق به غرب یابان مذکور (کد  2به  ۳و  )۴را کاهش داد و با توجه به
ترافیک محدود مسیر میتوان زمان سبز آن را با مسیر غرب به شمال (کد  ۴به  )1در یکزمان انجام داد.
جدول  :3زمانبندی پیشنهادی برای سناریو شماره 2
زمان به

جهت

تقاطع پل شهیدان ده بزرگی با

ثانیه
۳2

بلوار شهید آوینی و پل ده بزرگی به تقاطع

بلوار شهید آوینی

28

یابان برنگار شرق به تقاطع

۳7

چ گرد یابان برنگار غرب به تقاطع

21

کل یابان برنگار غرب به تقاطع

۳

زرد

9۰

سیکل کل

(سهزمانه)
دیر آزادشونده 2
Signal groups 2
مجموع

توضیح سناریو شماره  :۳در این محل وضعیت زمانبندی چراغ فرماندهی به شرح زیر است:
 فاز  :1یابان برنگار -غرب (کد  )۴به مدتزمان سبز -ثانیه با مسییر حرکیت آزاد بیه معیابر
( 1،2و .)۳
 فاز  :2یابان برنگار -شرق (کد  )2به مدتزمان سبز  --ثانیه با مسیر حرکت آزاد به معیابر
( 1،2و .)۴
 فاز  :۳یابان شهید آوینی -جنوب (کد  )۳به مدتزمان سبز --ثانیه با مسییر حرکیت آزاد بیه
معابر (.)1،2،۴
 فاز  :۴یابان شهید آوینی -شمال (کد ( )1پل شهیدان ده بزرگیی) بیه میدتزمان سیبز ---
ثانیه با مسیر حرکت آزاد به معابر ( 2،۳و .)۴
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جدول  :4زمانبندی پیشنهادی برای سناریو شماره 3
زمان به ثانیه

جهت

تقاطع

28

یابان برنگار غرب به تقاطع

پل شهیدان ده بزرگی

27

یابان برنگار شرق به تقاطع

1۵

بلوار شهید آوینی به تقاطع

18

پل ده بزرگی به تقاطع

۳

زرد

1۰۰

سیکل کل

با
بلوار شهید آوینی
(موجود چهارزمانه)
مجموع

 -7ارائه نتایج و تحلیلها
بهمنظور ساماندهی و اصالح وضعیت چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی ،پارامترهای ترافیکی به شرح
زیر ،مقایسه و بررسی شدند:
 -1میزان زمان تخ یرDelay Time )Sec/Km( :؛
 -2چگا ی وسایل نقلیه پشت چراغ فرماندهیDensity )Veh/Km( :؛
 -۳مصرف سو تFuel )Li( :؛
 -۴میانگین سرعتSpeed )Km/H( :؛
 -۵زمان سفر.Travel Time )Sec/Km( :

این پارامترها میتوانند مهمترین پارامترهای تخثیرگذار بر روی زمانبندی چراغهای فرماندهی
تقاطعات و ترافیک شهری باشند.
این تقاطع با استفاده از نرمافزار شبیهساز تخصصیترافیکی  AIMSUNشبیهسازی شده و تحلیل
و بررسی شد .جدول شماره  ۵نشاندهندۀ مقایسه سناریوهای کارشناسیشده برای تقاطع شهید آوینی
است .این سناریوها به شرح زیر است:
وضع موجود (زمانبندی سهزمانه)؛ سناریو ( 1زمانبندی دیر آزادکننده)؛ سناریو ( 2زمانبندی
توأمان)؛ سناریو ( ۳زمانبندی چهارزمانه).
با توجه به توضیحات فوقا ذکر پارامترهای  -1میزان زمان تخ یر -2 ،چگا ی وسایل نقلیه پشت
چراغ فرماندهی -۳ ،مصرف سو ت -۴ ،میانگین سرعت - ۵ ،زمان سفر بهعنوان شا ص بررسی
شدهاند.
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جدول 5
چگا ی وسایل نقلیه پشت

گزینههای کارشناسی
وضع موجود
زمانبندی دیر آزادکننده 1
زمانبندی دیر قاع کننده و
زود آزادکننده 2
زمانبندی چهارزمانه

مصرف سو ت

میزان زمان تخ یر
چراغ فرماندهی
Fuel
Delay Time
)Consumption Density(veh/km
()sec/km
)(Li
۳688/۰2
21/69
1۰/۴7

میانگین
سرعت

زمان سفر
Travel Time
()Sec/km

()Km/H
Speed
۳۳/11

11۵/91

1۰/۳۰

21/۵۴

۳68۴/۵۰

۳۳/2۳

11۵/17

1۰/2۰

21/۴9

۳682/۳۴

۳۳/28

11۴/97

1۴/۴۰

22/۳8

۳7۰9/2۴

۳2/6۰

119/19

چنانچه در جدول مقایسهای گزینهها و سناریوهای مارحشده مشاهده میشیود سیناریو ( ۳سیناریو
زمانبندی دیر قاعکننده و زود آزادکننده یا توأمان) با کد مسیرهای کد  ۴به  1و  2و  ،۳کد  2بیه  1و 2
و  ،۴کد  ۳به  1و 2و  ،۴کد  1به  2و  ۳و  ،۴یکی از حا تهای بسیار مالوب سیناریوهای تعرییف شیده
است .در این سناریو در بهترین وضعیت میزان تخ یر ( )Delay Timeبرابر با  1۰/2۰ثانیه بر کیلیومتر،
چگا ی (فشردگی) ( )Densityوسایل نقلیه پشت چراغ فرماندهی برابر با  21/۴9وسیله نقلیه بر کیلومتر،
میزان مصرف سو ت ( )Fuelبرابر با  ۳682/۳۴یتیرو مییانگین سیرعت ( ۳۳/28 )Speedکیلیومتر بیر
ساعت و زمان سفر ( )Travel Timeبرابر با 11۴/97ثانیه بر کیلومتر.
این نوع زمانبندی نشان میدهد با توجه به احجام ترافیکی تقاطع و بهمنظور حداکثر استفاده بهینه
از زمان سیکل چراغ فرماندهی ،میتوان گردشبهچ حرکت وسایل نقلیه به میزان چند ثانییه از ابتیدای
زمان سبز و به میزان چند ثانیه از انتهای این زمان را به اینچنین حرکتهایی ا تصیاص داد .بایید افیزود
میزان احجام ترافیکی عبوری از این نوع تقاطعها یکی از پارامترهای بسیار مهیم بیرای نیوع فازبنیدی و
زمانبندی چراغ فرماندهی تقاطع است .بدین علت کیه افیزایش ایین مییزان حجیم ترافییک چنانچیه از
حدودی مشخص افزایش داشته باشد میتواند از ایمنی تردد وسایل نقلیه در محل تقیاطع بکاهید .در آن
صورت بهاجبار باید از فازبندی چهارزمانه برای تقاطع چهارراهه اسیتفاده کیرد کیه بیا توجیه بیه جیدول
تعریفشده سناریوهای فوقا ذکر ،از بدترین حا تهای زمانبنیدی و فازبنیدی چراغهیای فرمانیدهی بیر
اسا

مدتزمانی است .نمودارهای زیر مقایسیه سیناریوها بیر اسیا

اعیداد حاصلشیده از شبیهسیازی

نرمافزار تخصصیترافیکی ( )AIMSUNاست و سناریو برتر را نشان میدهد.
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 -8نمودارهای مقایسهای گزینههای ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی
)Delay Time(sec/km
)Delay Time(sec/km
15
14.4

14
13
12
10.47

10.3

11

10.2
زمانبندی چهارزمانه

10

زمانبندی دیر آزاد شونده زمانبندی دیر آزاد شونده
1
2

وضع موجود

نمودارهای مقایسهای گزینههای ساماندهی چراغ فرماندهی تقاطع شهید آوینی
نمودار مقایسهای گزینههای ساماندهی چراغ فرماندهی با میزان زمان تخ یر
)Density(veh/km
22.6
22.4

22.38

22.2
21.69
21.54

)Density(veh/km

22
21.8
21.6

21.49

21.4
21.2
21

زمانبندی
چهارزمانه

زمانبندی دیر
آزاد شونده 2

زمانبندی دیر
آزاد شونده 1

وضع موجود

()sec/km( )delay time
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نمودار مقایسهای گزینههای ساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با چگا ی وسایل نقلیه ()dencity
)Fuel Consumption (L

3715

3709.24

3710
3705
3700

…Fuel Consumption

3684.5

3688.02

3695
3690
3685

3682.34

3680
3675
3670

زمانبندی دیر آزاد شونده 1
زمانبندی چهارزمانه زمانبندی دیر آزاد شونده 2

وضع موجود

()veh/km
نمودار مقایسهای گزینههای ساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با میزان مصرف سو ت ( Fuel

)Lit( )consumption

)Speed-All(km/h
33.4

33.28

33.2

33.23
33.11
)Speed-All(km/h

33
32.8
32.6

32.6

32.4
32.2
زمانبندی
چهارزمانه

زمانبندی دیر
آزاد شونده 2

زمانبندی دیر
آزاد شونده 1

وضع موجود

نمودار مقایسهای گزینههای ساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با میزان میانگین سرعت ( speed

)h/km( )all
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)Travel Time(Sec/km
120
119.19

119
118
115.91

)Travel Time(Sec/km
114.97

115.17

117
116
115

114
زمانبندی
چهارزمانه

زمانبندی دیر زمانبندی دیر وضع موجود
آزاد شونده  2آزاد شونده 1

نمودار مقایسهای گزینههای ساماندهی چراغ فرماندهی شهید آوینی با میزان زمان سفر ()travel time
()sec/km
 -9نتیجهگیری
هدف از این مقا ه ارائه روشی برای بررسی استفاده بهینیه از زمیان در سیاماندهی و اصیالح زمانبنیدی
چراغهای فرماندهی در تقاطعات است .برای نشان دادن موضوع ،ماا عهای در مورد تقاطع شیهید آوینیی
شهر شیراز انجام گرفت .الصه نتای حاصلشده را میتوان به شرح زیر بیان کرد.
 -1با زمانبندی چراغ فرماندهی بهصورت سهزمانه مدت سیکل کل  9۰ثانیه است؛ اما بیه علیت
اینکه چراغ بهصورت سهزمانه است برای یابان برنگار –غرب حداکثر  ۳۰ثانیه و برای برنگار –شرق
حداکثر  29ثانیه زمیان یواهیم داشیت .در ایین حا یت دیگیر وسیایل نقلییه در ایسیت کامیل هسیتند.
درصورتیکه از همین مدتزمان میتوان برای حرکت دیگر وسایل نقلیه برنامهریزی کرد و باعیث بیدون
علت ایستادن در پشت چراغ فرماندهی نشد.
 -2با زمانبندی چراغ فرماندهی بهصورت چهارزمانه مدت سیکل کل افزایش یافته و حیداقل 1۰
ثانیه میشود .کامالم مشخص است در این وضعیت حرکتها ایمن بوده و ازنظر ایمنی تردد وسایل نقلییه
کامالم مناسب است؛ اما با توجه به شبیهسازی بهعملآمده این موضوع باعیث پسزدگیی حجیم ترافییک
پشت چراغ فرماندهی شده که متعاقب آن مشکالت اص دیگری در تقاطع ایجاد میشود.
 -۳درکل اگر احجام ترافیک هر تقاطعی از حد اشباع بیشتر نشده باشد و به حد فوق اشباع نرسیده
باشد (حد اشباع یا فوق اشباع بر اسا

تعداد الین عبوری ،حجم ترافیک محدوده تقاطع ،ظرفیت تقاطع،
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ساح سرویس معابر منتهی به تقاطع تعییین میشیود) میتیوان از زمانبنیدیهای زود آزادکننیده و دییر
قاعکننده بهعنوان بهترین حا ت استفاده از زمان برای سیکل چراغ فرماندهی تقاطع اسیتفاده کیرد .ایین
عملکرد چون در هر سیکل کل چندثانیهای ،مکرر انجیام میشیود ،در تخلییه و کیاهش تیراکم ترافییک
بهصورت مشهودی تخثیرگذار است؛ بدون آنکه ایمنی تردد وسایل نقلیه در تقاطع کیاهش یابید ییا دارای
تخثیرات منفی باشد.
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